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St  1.2. polévka Hrachová. (A: 01,07)

oběd Šunkafleky, salát z kysaného zelí, sirup. (A: 01,03,07,12)

Čt  2.2. polévka Zeleninová s těstovinou. (A: 01,06,09)

oběd Mletý řízek se sýrem, brambory, kompot, džus. (A: 01,03,07,12)

Pá  3.2. polévka Pololetní prázdniny - nevaříme.

Po  6.2. polévka Zeleninová s těstovinovou rýží. (A: 01,09)

oběd Smažený květák, brambory, jog.tatarka, čaj. (A: 01,03,07,10)

Út  7.2. polévka Hovězí se strouháním. (A: 01,06,09)

oběd Vysypaný ptáček, rýže, jablko, sirup. (A: 01,03)

oběd 2 Vysypaný ptáček, houskový knedlík, jablko, sirup. (A: 01,03,07)

St  8.2. polévka Selská. (A: 01,07,09)

oběd Ivančiny zapečené nudle s mletým masem, zelný salát, sirup. (A: 01,03,07)

Čt  9.2. polévka Zeleninová s bulgurem. (A: 01,06,09)

oběd Frankfurtská vepřová pečeně, kolínka, jablko, čaj. (A: 01,03)

Pá  10.2. polévka Čočková. (A: 01,06,07)

oběd Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, čaj. (A: 01,03,12)

Po  13.2. polévka Květáková. (A: 01,07)

oběd File se žampióny, brambory, čaj. (A: 01,04,07)

Út  14.2. polévka Vývar se sýrovým kapáním. (A: 01,03,06,07,09)

oběd Vepřové nudličky na kari, rýže, jogurt, sirup. (A: 01,06,07)

St  15.2. polévka Zeleninová s kuskusem. (A: 01,06,09)

oběd Hrachová kaše, vejce, chléb, čalamáda, sirup. (A: 01,03,07,12)

oběd 2 Těstovinový salát s kuřecím masem, sirup. (A: 01,07)

Čt  16.2. polévka Zeleninová s rýží. (A: 06,09)

oběd Karlovarský hovězí guláš, houskový knedlík, mandarinka, čaj. (A: 01,03,07)

Pá  17.2. polévka Z míchaných luštěnin. (A: 01,06,07)

oběd Kuřecí řízek, brambory, okurka hadovka, sirup. (A: 01,03,07)

oběd 2 Kuřecí stehenní plátek v kokosovém těstíčku, bramborový salát, sirup. (A:
01,03,07,09,10)

Po  20.2. polévka Rychlá s vejci. (A: 03,06,09)

oběd Buchty s marmeládou a tvarohem, ochucené mléko. (A: 01,03,07)

Út  21.2. polévka Brokolicová. (A: 01,06,07)

oběd Vepřové kotlety zapečené na smetaně, brambory, sirup. (A: 01,06,07)

St  22.2. polévka Nudlová. (A: 01,06,09)

oběd Hovězí na rajčatech, houskový knedlík, jablko, čaj. (A: 01,03,07)

Čt  23.2. polévka Hrstková. (A: 01,07)

oběd Rybí prsty, bramborová kaše, kompot, sirup. (A: 01,03,07)

Pá  24.2. polévka Zeleninová s těstovinou. (A: 01,06,09)

oběd Kuře alá bažant, bramborový knedlík, červené hlávkové zelí, sirup. (A: 01,06)

oběd 2 Kuře alá bažant, duo knedlíků ( karlovarský, bramborový), červené hlávkové zelí,
sirup. (A: 01,03,07)

Po  27.2. polévka Z file. (A: 01,04,09)

oběd Kuřecí směs se zeleninou, rýže, jogurt, čaj. (A: 01,06,07,09)

Út  28.2. polévka Frankfurtská polévka. (A: 01,06,07)

oběd Vdolky, banán, mléko. (A: 01,03,07)

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


